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Dyrektor Generalny 

Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
 

Warszawa, 6 lipca 2021 r. 

BBA-2.262.16.2021 
Wszyscy uczestnicy postępowania 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

podstawowym na usługę dostarczenia i utrzymania pomiędzy lokalizacjami 
Zamawiającego sieci IP VPN w oparciu o sieć MPLS oraz usługi dostępu  
do Internetu w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

 
Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia  
11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), 
zwanej dalej „ustawą Pzp”, Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem  
o wyjaśnienie treści SWZ.  
 
W związku z powyższym, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający 
udziela następujących wyjaśnień: 
 
Wniosek nr 1: 

W związku z koniecznością rzetelnej analizy postanowień SIWZ i rzetelnego przygotowania 
oferty, a jednocześnie biorąc pod uwagę spowodowaną okresem urlopowym ograniczoną  
u każdego z Wykonawców dostępność osób, które muszą być zaangażowane w projekt, 
prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 16.07.2021r. Okres 5 dni roboczych 
(SWZ została opublikowana 1.07. o godz. 15.35) jest terminem niewystarczającym  
na przygotowanie oferty. 

W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że zmienia termin składania 
ofert na dzień 16.07.2021 r. godz. 11:00.  

 

Wniosek nr 2: 

W nawiązaniu do ogłoszenia dotyczącego „ Usługa dostarczenia i utrzymania pomiędzy 
lokalizacjami Zamawiającego sieci IP VPN w oparciu o sieć MPLS oraz usługi dostępu  
do Internetu w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów (nr. post. BBA-2.262.16.2021)” 
Zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania oferty na 16.07.2021 związane jest 
to z koniecznością przeprowadzenia wizji lokalnych we wszystkich lokalizacjach z Tabeli nr 1. 

W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że zmienia termin składania 
ofert na dzień 16.07.2021 r. godz. 11:00. 
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Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 zmienia treść SWZ w następujący sposób: 
 
- w Części I SWZ w pkt. 9.4, 9.10, 11.1. w miejsce dotychczasowej treści ww. punktów 
wprowadza się następującą treść: 
 

9.4. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem 

platformazakupowa.pl/pn/uokik - w myśl ustawy Pzp na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania do dnia 16 lipca 2021 r. do godziny 11:00.  

9.10. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później 

niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. 16 lipca 2021 r.  

g. 11.15. 

11.1. Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 14 sierpnia 2021 r. Bieg terminu związania 

ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  
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